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Účastníci výpravyDatum:

Čas startu:

Čas dokončení:

Počasí:

Liberec je krajské město v podhůří Jizerských hor. Historie města 
sahá až do 14. století. Býval druhým největším městem v Čechách 
hned po Praze. Byly zde 3 konzuláty, 50 textilních továren 
a 60 továren zaměřených na kovoprůmysl. S nepřehlédnutelným 
vysílačem Ještěd tvoří Liberec jednu z nejkrásnějších dominant 
České republiky. Originální konstrukce ve tvaru rotačního 
hyperboloidu se vypíná do výše 1012 metrů. Dnešní trasa vás 
provede po mnoha zajímavých památkách. Napovím, že nebude 
chybět exotika ani trocha historie.

Projděte se příjemnou procházkou po Liberci a  rozluštěte šifru, 
která vám odhalí nejedno velké tajemství. Nejen to zjistíte po jejím 
vyluštění v  Tajné sekci výletů TRIPPER. Úspěšní luštitelé navíc 
získají neprodejnou absolventskou vizitku na památku!

Hodně štěstí přeje váš TRIPPER tým

Rozlušti 
šifru

LIBERECLIBEREC
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JAK POUŽÍVAT TRIPPER
1. Najdi si start

2. Vydej se na cestu

3. Postupuj podle 
hracího plánu

4.	Splň	všechny	úkoly

5.	Rozlušti	šifru

Myšlenkou výletu je hledání, 
objevování a s tím i související 
bloudění. Nenajdete-li nějaký 
bod či indicii hned, nevěste hlavu 
a pokračujte v cestě.

Pokud nepůjde indicii vyluštit nebo 
si nebudete vědět rady, nezoufejte. 
Nejprve zkontrolujte aktualizaci 
výletu na www.trippershop.cz 
(viz QR kód dole) nebo nám zavolejte 
na tel.: 608 975 563

POTŘEBUJETE:
	 propisku	nebo	fixu

	 dobrou	náladu

	 chuť	si	hrát

	 parťáka	co	umí	číst

	 parťáka	co	umí	psát

	 mobil	schovaný	hluboko	
(velice hluboko)	v kapse

	 žádnou	mapu	či navigaci
… a to je vše!

NEŽ ZAČNETE NEŽ ZAČNETE 
LUŠTIT ŠIFRULUŠTIT ŠIFRU

Nezapomeň, že výsledek hry 
Nezapomeň, že výsledek hry 

není žádná hmotná věc, není žádná hmotná věc, 

ale hlavně zábava!ale hlavně zábava!



TADY ROZLUŠTI ŠIFRUTADY ROZLUŠTI ŠIFRU

Rozluštěnou šifru použijte jako heslo pro 
vstup do Tajné	sekce na našem webu 
www.tripper.cz ke stažení pamětního 
diplomu. Heslo vždy zadávejte bez mezer, 
diakritiky a malými písmeny, např. „Čičinečka 
756“ jako „cicinecka756“.

Děkujeme, že jste strávili volný čas 
s výletem TRIPPER, a budeme se 
na vás těšit příště u dalšího velkého 
dobrodružství.

Podle odpovědí v úkolech vyškrtávejte písmena a čísla v jednotlivých obrazcích. 
V každém obrazci vám zbyde jeden znak, který přeneste do výsledné tabulky.
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Tripper #F06 | Liberec

Označujte si nalezené obrázky. Během cesty vám napoví ikonka našeho žabáka FROGGIHO. Zbylý 
obrázek zakroužkujte a spolu s ostatními vybarvěte. Stránku vyfoťte a fotku nám zašlete na adresu 

soutez@tripper.cz spolu s křestním jménem dítěte.

#09: S touto budovou, u které 
se právě nacházíte, se pojí jeden 
obrázek ze seznamu.  
Vyškrtněte jej.

#19: Zjistěte, na čem tato 
lokomotiva stojí, a vyškrtněte ze 
seznamu obrázků.

#31: Sochu lvice jste již našli. 
Jaké zvíře se nachází na druhé 
straně vedle vchodu? Vyškrtněte 
jej ze seznamu.

#46: Právě se nacházíte 
u jednoho z východů ze 
zoologické zahrady. Pokud se 
kouknete přes plot do ZOO, 

uvidíte budovu cukrárny. Jaké 
zvíře má cukrárna ve znaku? 
Vyškrtněte jej.

#68: Na prostřední věži radnice 
nad balkonem se nachází něco 
ze seznamu obrázků. Danou věc 
vyškrtněte.

LEV

ČÁP

KNIHA

ŽELEZNIČNÍ KOLEJE

BÍLÝ TYGR

VĚŽNÍ HODINY
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Trasa s výletem TRIPPER začíná před 
vstupem do radnice na náměstí Dr. E. Beneše.

Přejeme šťastnou cestu!

START

Před	začátkem	výletu	
si	na našem	webu	
zkontrolujte	případné	
změny	na	trase!

Pokračujte po úzkém chodníku podél silnice 
nahoru. Na křižovatce zabočte doprava. Poté 
přejděte přechod pro chodce k prosklené 
budově knihovny.

TRASA

Obejděte radnici zprava a dojděte před vchod 
Divadla F. X. Šaldy, které se nachází přímo 
za radnicí přes silnici.

TRASA

Před budovou knihovny se nacházejí 
informační panely. Najděte panel s názvem 
Stavba smíření. Z panelu zjistěte, jak se tento 
název řekne německy. Deváté písmeno názvu 
vyškrtněte z obrazce 7.

ÚKOL

Vedle vchodu do radnice po pravé straně 
se nachází památník obětem sovětské 
okupace. Najděte první jméno v seznamu 
osob. Druhé písmeno tohoto jména vyškrtněte 
z obrazce 4.

ÚKOL

Před vchodem do divadla jsou v chodníku dvě 
železné dlažební kostky. Na nich jsou vyryta 
jména osob, které zde pracovaly. Zjistěte, 
jak se jmenuje osoba na levé kostce. První 
písmeno příjmení této osoby vyškrtněte 
z obrazce 12.

ÚKOL

… plastika znázorňuje „Snídani obrů“? Jedná 
se o umělecké dílo sochaře Davida Černého 
z roku 2005.
Dále slouží také jako autobusová zastávka.

VÍTE, ŽE…

Pokračujte po pravé straně divadla. 
Přes křižovatku přejděte rovně přes přechod 
pro chodce a poté ještě přes jeden přechod 
až k zastávce na obrázku.

TRASA

#01

#02

#03

#04

#06

#07

#05

#08

#09
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Pokračujte ulicí dále podél tramvajových 
kolejí. Zastavte se u parní lokomotivy po levé 
straně.

TRASA

Pokračujte na konec ulice. Na křižovatce 
odbočte doleva. Dojděte k budově základní 
školy (první budova vlevo).

TRASA

Přejděte přechod před knihovnou. Pokračujte 
ulicí s knihovnou po levé ruce. Držte se 
na chodníku vpravo. Dojděte k plastice 
na obrázku po pravé straně.

TRASA

Pokračujte ulicí dále. Po asi 200 m narazíte 
na velkou křižovatku, na které odbočte vpravo 
do ulice Šamánkova. Jděte ulicí. Po levé 
straně za plotem (v areálu školy) narazíte 
na bustu muže, po kterém je pojmenována 
tato ulice.

TRASA

Vedle vchodu se nachází pamětní deska 
žáků této školy. Čtvrté písmeno druhého 
řádku textu na pamětní desce vyškrtněte 
z obrazce 13.

ÚKOL

Hned na rohu další budovy v pořadí (budova 
průmyslové školy) se nachází také pamětní 
deska se žáky školy. Zde najděte druhý 
řádek německého textu ale od konce 
a první písmeno na tomto řádku vyškrtněte 
z obrazce 6.

ÚKOL

Zjistěte, jaký titul před jménem tento muž 
nese. První písmeno z titulu vyškrtněte 
z obrazce 10.

ÚKOL

Na podstavci plastiky zjistěte, kdo je autorem 
tohoto díla. Třetí písmeno křestního jména 
autora vyškrtněte z obrazce 1.

ÚKOL

#10

#11

#12

#13

#18

#14

#15

#16

#17
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Pokračujte ulicí k budově oblastní galerie 
(městských lázní).

TRASA

Pokračujte ke vchodu do technického muzea 
po pravé straně. V trávě před muzeem 
se nachází semafor. Dojděte k němu.

TRASA

Z vyrytého německého nápisu na pravé straně 
budovy zjistěte třinácté písmeno druhého 
řádku a toto písmeno vyškrtněte z obrazce 2.

ÚKOL

Nad vchodem do galerie je také uveden 
letopočet. Odečtěte od sebe druhou 
a první číslici letopočtu a vyjde vám číslo, 
které převedete do abecedy na písmeno 
ve správném pořadí (např. 6=F). Vyškrtněte 
písmeno z obrazce 11.

ÚKOL

Pod semaforem je umístěna cedulka. Druhé 
písmeno zde uvedené vyškrtněte z obrazce 3.

ÚKOL

Zjistěte, jaké výrobní číslo lokomotiva má. 
Všechny číslice ve výrobním čísle sečtěte 
dohromady a výsledné číslo vyškrtněte 
z obrazce 9.

ÚKOL

… galerie dříve sloužila jako městské 
lázně? Nacházel se v nich 20 metrů dlouhý 
a 10 metrů široký bazén.

VÍTE, ŽE…

#19

#20

#21

#22

#24

#25

#26

#27

#23
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Pokračujte ulicí s tramvajovými kolejemi 
dále s budovou muzea po levé ruce. Dojděte 
k bustě věhlasně známého muže po levé 
straně vedle budovy muzea.

TRASA

Pokračujte ulicí dále asi 400 m 
až k občerstvení U Jezírka po levé straně, 
před kterým se nachází i další tramvajová 
zastávka od muzea. Cestou se můžete kochat 
krásnými vilkami v této ulici. Jakmile dojdete 
k občerstvení, za zastávkou se vydejte uličkou 
dolů k jezírku. Dojděte k restauraci u jezírka.

TRASA

Přejděte k budově Severočeského muzea 
přímo naproti přes křižovatku.

TRASA

Jméno muže z busty se skládá ze tří písmen. 
První iniciálu vyškrtněte z obrazce 5.

ÚKOL

Vedle vchodu do muzea vpravo se nachází 
socha lvice. Na jedné z jejích tlap je vyryt 
letopočet se slovem. Druhé písmeno od konce 
z tohoto slova vyškrtněte z obrazce 8.

ÚKOL

… muzeum bylo založeno v roce 1873 jako 
nejstarší uměleckoprůmyslové muzeum 
v Česku? Věž muzea je replikou věže liberecké 
radnice.

VÍTE, ŽE…

Vyfoťte se se sochou sedícího čerta před 
galerií a s brožurkou TRIPPER.
Soutěžní fotografii nám zašlete na email 
soutez@tripper.cz a vyhrajte výlet zdarma, 
tričko nebo další skvělé ceny.

FOTO #28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35
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Od památníku se vydejte vpravo k ulici 
s tramvajovými kolejemi. Pokračujte ulicí 
nahoru a zatáčkou, až narazíte na rozhlednu 
Lidové sady. Jděte ke vchodu do rozhledny.

TRASA

Pokračujte sady dále. Po chvíli narazíte 
na památník libereckých dělníků.

TRASA

Za restaurací vystoupejte cestičkou k hlavní 
silnici a pokračujte po chodníku podél 
zoologické zahrady po levé straně. Dojděte 
k památníku na obrázku – Kámen vítězů. 
Nachází se v sadech po pravé straně.

TRASA

Ve vchodu k rozhledně se nachází informační 
cedulka o tomto místě. V českém textu 
nalezněte 27. písmeno prvního řádku 
a vyškrtněte jej z obrazce 13.

ÚKOL

V textu na památníku je uvedeno datum. Třetí 
písmeno názvu kalendářního měsíce z data 
na desce vyškrtněte z obrazce 10.

ÚKOL

Zjistěte, jak se restaurace jmenuje. Druhé 
písmeno názvu restaurace vyškrtněte 
z obrazce 6.

ÚKOL

Na kameni se nachází černá deska s textem. 
Šesté písmeno druhého řádku vyškrtněte 
z obrazce 1.

ÚKOL

Fanoušci zvířat mohou navštívit libereckou 
ZOO, ostatním můžeme doporučit pěknou 
procházku k rozhledně Liberecká výšina 
nedaleko odsud.

TIP NA CESTU

#36

#37

#38

#39

#41

#42

#43

#44

#40
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Vraťte se zpět na křižovatku a zabočte 
doprava. Po chvíli narazíte na vyvýšený 
parčík se stromy. Najděte ceduli k památným 
stromům.

TRASA

Pokračujte ulicí Mozartova, ze které jste přišli, 
stále dolů v protisměru z hlediska dopravy. 
Zastavte se u rohového domu se slunečními 
hodinami na další křižovatce.

TRASA

Pokračujte ke vchodu do zoologické zahrady. 
Odsud pokračujte podle mapy na obrázku. 
Po chvíli půjdete z kopce a budete ztrácet 
tramvajové koleje. Nezapomeňte se napojit 
na modrou turistickou značku, ať nejdete po 
silnici. Zastavte se v cíli dle mapy u jednoho 
z východů ze ZOO. Zde budou plnit malé 
ratolesti TRIPPER junior.

TRASA

Pokračujte podél zoologické zahrady. Půjdete 
kolem jezírka až dojdete opět k občerstvení 
U Jezírka. Hned zabočíte prudce vpravo 
do ulice Lesní a pokračujte po ní nahoru. 
Za druhou křižovatkou narazíte po pravé 
straně na vchod do botanické zahrady.

TRASA

Na vchodu do botanické zahrady je zelený 
nápis „botanická zahrada“. Pod ním je 
uveden latinský nápis. První písmeno prvního 
latinského slova vyškrtněte z obrazce 3.

ÚKOL

Na ceduli vlevo pod znakem je uveden 
kód (EAN). Čtvrtou číslici kódu vyškrtněte 
z obrazce 9.

ÚKOL

… zoologická zahrada v Liberci je nejstarší 
ZOO v České republice? Pyšní se například 
bílými tygry nebo lachtany. Chová více než 
170 druhů zvířat.

VÍTE, ŽE…

V zahradě je umístěn rozcestník. Zjistěte, jaké 
město je odtud vzdáleno 7384 km, a šesté 
písmeno z názvu tohoto města vyškrtněte 
z obrazce 7.

ÚKOL

#45

#46

#47

#48

#49

#50

#51

#53

#52
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Čelem ke kasárnám se vydejte doleva. 
Na křižovatce odbočte doprava do zákazu 
vjezdu a slepé ulice. Jděte až na konec ulice, 
kde sejděte schody. Vyjdete u kruhového 
objezdu, který opusťte třetím výjezdem. 
Před benzínkou zabočte vpravo do Zahrady 
vzpomínek k hrobce hned za vchodem vpravo.

TRASA

Pokračujte stále po stejné ulici dolů. Dojděte 
do parku po pravé straně. V parku najděte 
stavbu na obrázku.

TRASA

Vydejte se k nově zrekonstruovanému objektu 
kasáren naproti památníku. Jděte ke vchodu 
s věžičkou.

TRASA

Vedle vchodu jsou dvě zelené cedule. Zjistěte, 
jaké číslo má tento vojenský útvar. Druhou 
číslici z čísla útvaru převeďte do abecedy 
na písmeno ve stejném pořadí (např. 3=C). 
Vyškrtněte jej z obrazce 2.

ÚKOL

Poslední písmeno z nápisu v horní části 
hrobky vyškrtněte z obrazce 8.

ÚKOL

Tato stavba je zároveň památník obětem 
vlasti. Pokud chcete splnit následující 
úkol, musíte projít stavbou. Po stranách 
vám začnou projíždět po panelech různé 
informace. Zjistěte, která obec byla vypálena 
10. 6. 1942. Druhé písmeno názvu obce 
vyškrtněte z obrazce 12.

ÚKOL

#54

#55

#56

#57

#58

#59

#60

#61
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Pokračujte dále, přejděte most, jděte rovně, 
až dojdete na náměstí před radnici, kde jste 
začínali.

TRASA

Ze Zahrady vzpomínek vyjděte druhým 
východem, než jste přišli. Až vyjdete 
ze zahrady zabočte hned vlevo. Držte se 
stále vlevo a vyjdete z parku na ulici, ze které 
jste vstupovali do zahrady. Na ulici zabočte 
vpravo a pokračujte až na velkou křižovatku 
s ulicí, po které jste už dnes šli od knihovny. 
Budete míjet plavecký bazén vlevo a fontánu 
vpravo. Za křižovatkou jděte ulicí ke knihovně. 
Zastavte se u posledního domu před 
knihovnou.

TRASA

Na pátém schodu před radnicí je v levé části 
nápis. Druhé písmeno od konce z nápisu 
vyškrtněte z obrazce 4.

ÚKOL

Na tomto domě se nachází pamětní deska. 
Třetí písmeno prvního řádku vyškrtněte 
z obrazce 5.

ÚKOL

Nedaleko se nachází svatý kříž. V dolní části 
je deska s textem. Čtvrté písmeno od konce 
čtvrtého řádku českého textu vyškrtněte 
z obrazce 11.

ÚKOL

… se jedná o rodinnou hrobku Františka 
Liebiega? Jednalo se o rakouského a českého 
průmyslníka a mecenáše. Zasloužil se také 
o stavbu liberecké radnice.

VÍTE, ŽE…

… Zahrada vzpomínek se nachází na místě 
bývalého městského hřbitova? Hřbitov zde 
sloužil až do roku 1956. Parkem prochází 
centrální cesta symbolizující městem 
protékající řeku Nisu. Část komunikací 
je zpevněna drobnými předměty, které 
představují minulost. Naleznete zde 
např. úlomky z bývalých lázní, kousky žlutých 
obkladů ze zbouraného obchodního domu 
Ještěd nebo část kolejnice ze zdejší první 
tramvajové trati.

VÍTE, ŽE…

Gratulujeme vám k dosažení cíle a rozluštění 
šifry.

Doufáme, že jste si dnešní hru užili 
a budeme se na vás těšit u další. 

Váš TRIPPER tým

CÍL

#62

#63

#64

#65

#66

#67

#68

#69
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V době vytvoření byla tato trasa průjezdná/schůdná a umožňovala úspěšné 

dokončení výletu. Za pozdější změny na trase nenese vydavatel žádnou 

odpovědnost.

Každý účastník tohoto výletu jej podniká na své vlastní riziko a zodpovědnost 

a je povinen dbát pravidel silničního provozu a právního řádu dané země, 

ve které se právě nachází.

Tato publikace je jak v části, tak v celku autorským dílem. Výhradní práva 

na veškeré materiály jsou majetkem Mgr. O. Bubeníčka. Všechna práva vyhrazena. 

Žádná část této publikace, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být 

kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu Mgr. O. Bubeníčka. 

Veškeré zobrazené fotografie jsou chráněny autorským zákonem. Tuto publikaci 

vydal Mgr. O. Bubeníček (IČO 49088441).

www.tripper.cz info@tripper.cz +420 608 975 563

MÁME PRO VÁS 
PŘIPRAVENY 

DALŠÍ SKVĚLÉ 
VÝLETY

Pokud se vám dnešní hra líbila, mrkněte na další na našem webu.

VÍCE NA 

WWW.TRIPPER.CZ


